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 الثالث واألربعونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
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 )املتن(

 ]كتاب اجلنائز[ 

 )الرشح(

  -:إن كتاب اجلائز سوف نتدارسه يف ستة حماور

 -5ثاام محلااه   -4ثاام تكفينااه   -3تغساايا املياا    -2أحكااام املرضت اا   -1

 وأخرًيا الدفن. -6ثم الصالة عليه  

فتكلمناااا يف الااادرس الساااابق عاااىل حماااورين اثناااني  اااا حماااور أحكاااام املرضت ااا 

باادأ باااملرضور الثالااث الااذي هااو تكفااني  -رمحااه اهلل–هنااا وغسااا املياا   واملصاان  

املياا   وبينااا كيفيااة الغسااا يف املياا   فاالًذا انت ااس الغاسااا ماان تغساايا املياا   ي اادأ 

 بعدها م ارشة بتكفينه.

الكفن  فلذا أردنا أن نتكلم عن الكفن  سن دأ ونتكلم أوًًل  املرضور الثالث:

 يف ما يسترضب فيه.عىل حكم التكفني  ثم يف صفة التكفني  ثم 

أما الكفن  فقد أمجع  األمة عىل أنه واجب تكفاني امليا   وهاذا باعمجاا   

 وما ث   من الدليا العقيل. ومستند اعمجا  سنة الن ي 

م  فقاااد ث ااا  مااان قاااو  الن اااي  أماااا مااان السااانة ومااان فعلاااه ومااان تقريااار   إلااازا

وقااد كفاان  -عن ااا ريض اهلل-ابنتااه  ااا توفياا   الناااس بااالكفن  فقااد كفاان الن ااي 

 محزة. مصعب بن عمري  وقد كفن الن ي  الن ي 
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جاااان هناااا برضاااديث  -رمحاااه اهلل–وتاااواردأل األحادياااث يف ذلااا   واملصااان  

ُكفاان يف ثالثااة  عائشااة  وهااو متفااق عليااه  أخرجااه ال ،اااري ومساالم  أن الن ااي 

أثااااواب بااااي  ساااارضولية لاااايام في ااااا قماااايب وًل ع مااااة  فث اااا  بالساااانة وباعمجااااا  

 لتكفني.وجوب ا

فلنه  ا كان واجب عىل املسلم أن يسا  عورتاه  حالاة كوناه  أما من املعقو 

حًيااااا  فُيلااااازم بسااااا  عااااورة امليااااا  املسااااالم إذا كاااااان ميًتااااا  ألن حرماااااة املسااااالم حاااااي 

 كرضرمته ميًتا  ًل فرق يف ذل   هذا ب  خيب الكفن.

 واتفق الفق ان ومل خيال  يف ذل  أحد عىل أن الكفن واجب.

  الكفااان هاااو الل ااااس الاااذي يل ساااه امليااا  يف قااا    والاااذي الكفااان أماااا صااافة

 يلقس اهلل به يوم القيامة وخيرج به من ق  .

 وفيه صفة فضا. -2  فيه صفة إجزان -1 :الكفن عىل قسمني

ن وهي أن ُيس  العورة  أقا يشن جيزئ يف الكفن  وخاصة  أما صفة اعجزا

 "الصاارضيرضني"وهااذا الااذي ث اا  يف يف وقا  ال ااورة هااو أن ُتساا  عااورة املياا   

بانن يكفناو   فا  وجادوا  بالنس ة ملصعب بن عماري  اا استشا د وقاد أمار الن اي 

غراااوا الااارأس  »: لاااه إًل خرقاااة إذا ُغراااي داااا رأساااه بااادأل رجاااال   فقاااا  الن اااي 

 .«وأما الرجالن فاجعلو  علي   إذخر

ن يف الكفااان أن ُتسااا   باااه العاااورة  فاساااتد  الفق اااان داااذا عاااىل أن أقاااا اعجااازا

ن بالنس ة للرجا أو بالنس ة للمرأة.  سوا
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  وهو الفضا واألكما والسنة  فقد ذكر  املصن  هنا وبدأ أما الشق الثاين

بااه فالساانة يف التكفااني أمااا رجاااًل وأمااا اماارأة  فاالن كااان الرجااا فالساانة أن ياادرج يف 

ثالثاااة  يف )أخااارج الن اااي : -ريض اهلل عن اااا-ثالثاااة أثاااواب  كااا  قالااا  عائشاااة 

 .أثواب ليام في ن قميب وًل ع مة(

ة والساااانن أن  ينااااب  ااااا  "الصاااارضيرضني"فقااااد جااااان كاااا  يف  أمااااا بالنساااا ة للماااارأ

ُكفناا   ُكفناا  يف هااام وهااذا الااذي عليااه مجاااهري أهااا العلاام عااىل أن املاارأة ُتكفاان 

 يف هسة أثواب.

اب  إذا جئنا إىل الشق األو  وهو الفضا عىل أن املي   ُيادرج يف ثالثاة أثاو

 اااا فصااالنا يف الااادرس ا اااايض صااافة الغساااا وبيناااا كيااا  يكاااون الغساااا  جئناااا إىل 

 التكفني.

الثااااوب هااااو  - ااااا قلنااااا يف ثالثااااة أثااااواب-يقااااو  الفق ااااان يف التكفااااني: ُي ساااا  

ع اارة عاان قرعاة قاا س  ُت سا  األوىل وتكااون أكاا   ثام توىااع فوق اا أخاار   ثاام 

 توىع فوق ا ثالثة.

كاافور  واألفضاا واألحسان أن جُيمار وُي ،ار  وُيوىع بني الاثال  يشن مان

 الكفن.

ثم ُيوىع امليا  فاوق ذلا  مساتلًقس عاىل   ار   ثام ُيلا  الشاق األ  ا  ثام 

ُيلاا  الشااق األ ماان ماان الثااوب األو   ثاام ُيلاا  الشااق األ  اا ماان الثااوب الثاااين  
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ثاام الشاااق األ ماان  ثااام الشااق الثالاااث األ  اا ثااام الشااق األ مااان فتكااون   قاااة عاااىل 

   قة.

ألن امليا  هكاذا إذا كانا    اذا بدأنا بالشق األ  ا إذا سنلنا اآلن سؤا : 

 الر قة األوىل  فيوىع فُتل  هكذا  ن دأ باليسار ًل ن دأ باليمني   اذا 

يف األصا أن ن دأ باليسار  ألن املي  إذا ُوىع يف الق   ُيضاع عاىل أي  اق 

باادأنا باليسااار حتااس ينسااد   عااىل األ ماان  فاالذا وىااع عااىل الشااق األ ماان  ااذا كنااا

اليماني  لااو باادأأل بااليمني أو عااىل اليسااار  فسااوف تساق  اليسااار و كاان ينكشاا  

 يف الق   فل ذا ُي دأ بالشق األ  .

إذا ُلاا  عااىل  ااقيه األ ماان واأل  اا  يقااو  الفق ااان: جُيعااا ماان الرااو   ألن 

مااان اخلرقاااة تكاااون أ اااو  مااان ج اااة الااارجلني ومااان ج اااة الااارأس  فتكاااون ماااا كاااان 

ج ااااة الاااارأس أ ااااو   ااااا كااااان ماااان ج ااااة القاااادمني  وهااااذا الااااذي جااااان يف حااااديث 

اجعلاااوا األ اااو  عاااىل رأساااه  وأماااا ال قياااة فيوىاااع »قاااا :  مصاااعب  فااالن الن اااي 

 .«عليه إذخر

ثم ُيل  ما كان عىل الرأس  ويقلب عاىل الوجاه  وماا كاان عاىل القادمني يارد 

 عىل الساقني.

  إًل ق اااا أن ُيرشااا  املغساااا يف فق اااانهاااذ  كيفياااة التكفاااني التاااي علي اااا كاااا ال

التكفااااني ًلبااااد أن ينخااااذ قرنًااااا  ويوىااااع يف بااااارج املياااا   قراااان  شااااو  بريااااب  
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ويضعه خاصة يف بارجه كالعينني واألنا   والادبر وخاصاة فترضاة الادبر يشادها 

 بقوة  كي ينمن أًل خيرج منه يشن.

مناااه  وكاااي ًل يتلاااو  الكفااان باااذل   ثااام يتعاهاااد مغابناااه ومواىاااع السااا ود 

ًل متساا ا النااار سااوان يف القاا  أو يف غااري »: في،صاا ا بالرياابا ألاااا قااا  الن ااي 

   وهذا ب  خيب موا ن الس ود.«الق 

فيفعااا ذلاا  ثاام يكفنااه  ثاام إذا كاناا  املسااافة التااي ُينقااا إلي ااا بعياادة  يناادب 

أنااااه يشااااد مكااااان الاااارأس ومكااااان الاااارجلني ب،ااااي   كااااي ًل ينكشاااا   ألن املسااااافة 

 بعيدة.

إذا جان إىل الق  وُأنز  إىل الق   ف  ذل  الرباط  إما إذا كانا  املساافة  ثم

قري ااة ماان املرضمااا إىل مكااان القاا   فااال داعااي إىل أن ياارب  اجل تااني  وهااذ  صاافة 

   وقا  دا الفق ان قا  ة.التكفني التي جانأل عن الن ي 

 )املتن(

ماااايب وًل ثاااام يكفاااان يف ثالثااااة أثااااواب بااااي  لاااايام في ااااا ق)قااااا  املصاااان : 

 .(ع مة

 )الرشح(

  وصاااافة الفضااااا يقااااع في ااااا صاااافة الفضااااااآلن نرضاااان نااااتكلم يف أي صاااافة يف 

خااالف بااني الفق ااان  يف العاادد  ويف الكيفيااة  هااذا الااذي قالااه املصاان  ث اا  عاان 
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وقاا  باه الساادة  "الصارضيرضني"يف  -ريض اهلل عن اا-من حديث عائشاة  الن ي 

: ُيندب هذا.-رمح م اهلل–احلنابلة والسادة الشافعية     وقالوا

وعاىل عل ئناا  -رمحاه اهلل–ا الكية جو وا إىافة الع مة  وجاو  أباو حنيفاة 

أن يقمب املي   ألن جان يف احلديث ليام فيه قميب وًل ع ماة  وهاذ  اللف اة 

في ااا إ ااكا  ماان الناحيااة احلديثيااة  واحلااديث هااذا ُيوجااد يف املو اان  لعلنااا إن  ااان 

 ى   احلديث يف املو ن.اهلل نرجئ الكالم عىل 

القمايب  وجاو  مالا  الع ماة  أماا يف  اويز  -رمحاه اهلل–ف و  أبو حنيفاة 

فلنااه  ااا كفاان ابنااه جعااا لااه  مالاا  للع مااة  فااذل  جااان عاان اباان عماار ع ااد اهلل 

 "الصارضيرضني"ع مة  وأما يف  ويز أيب حنيفة للقمايب للميا   فاذل  ثابا  يف 

بقميصاااه  فلاااذل  ًل  بااان ُأيب فقاااد كفناااه الن اااي   اااا دفااان ع اااد اهلل فااالن الن اااي 

حرج يف إىافة هذ   وكا هذا من بااب النادب  ًل مان بااب الفضاا أو مان بااب 

 اعجزان  هذا من الناحية صفة التي قلناها.

 -:الذي يندب يف الكفن ثالثة أمورمن خال  الكالم 

 ال ااي   أن يكاااون الكفاان أبااي   وهاااذا للرضااديث سااانن  األماار األو : -1

 .«بنن خري ثيابكم ال ي  تل سوها وكفنوا في ا موتاكم»قا :  فلن الن ي 

ُكفاااان يف ثالثااااة  أن تكااااون الكفاااان جديااااًدا  ألن الن ااااي  واألماااار الثاااااين: -2

 .أثواب سرضولية  وسرضولية منخوذة من ساحا وهي قرية باليمن
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بعاة -3   وأن يكون الكفن وترا  فلذا اقترص عاىل الاثال  فالن احتااج إىل الرا

أىااااف اخلامساااة  فينااادب كاااذل  الاااوتر  ف اااذ  ثالثاااة أماااور تساااترضب وُتنااادب يف 

 الكفن.

 )املتن(

ثم يكفن يف ثالثة أثواب بي  ليام في اا قمايب وًل ع ماة )قا  املصن : 

 .(يدرج في ا إدراًجا

 )الرشح(

 يدرج في ا إدراًجا هذا الكالم الذي قلنا  من الشق األ   عىل األ من.

 )املتن(

 .(ن يف قميب وإ ار ولفافة فال بنسوإن كف) 

 )الرشح(

ن وأنااه ًل  فااآلن مثاا ماا قلناا ذلا  مان بااب الفضاا والسانة  مان بااب اعجازا

حااااارج يف ذلااااا   فااااالذا أىاااااي  قمااااايب وإ ار  القمااااايب يكاااااون ألعاااااا  ال ااااادن  

 واع ار يكون ألسافا ال دن  ولفافة التي ُيل  في ا فال بنس يف ذل .

 )املتن(

ة تكفن يف)   .( هسة أثواب يف در  ومقنعة وإ ار ولفافتنيواملرأ

 )الرشح(
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ألن املااارأة فتلااا  عااان الرجاااا يف ل اسااا ا يف احليااااة  فل اااذا ي اااالغ يف السااا   

عاااااة فيضاااااف  إىل هااااام  وقااااد تصااااا إىل ساااا ع كاااا  يقااااو  ا الكيااااة  وكااااا هااااذا مرا

 ملقصد الرش  أًل وهو الس .

ُكفاااان يف  أن الن ااااي  -ريض اهلل عن ااااا-يف هااااذا احلااااديث  ااااا قالاااا  عائشااااة 

 -ثالثة أثواب ليام في ا قميب وًل ع مة  واملرأة ُتكفن يف هام:

 يف در   بالنس ة للمرأة هو القميب بالنس ة للرجا  ما يكون من األعا .

واع ار مااا هااو أساافا  واملقنااع أن يكااون للاارأس والوجااه  ثاام تكااون فااوق   

 اللفافتني.

وأمااارهم  بية التااي ُكفناا  قاااا  الن ااي وهااذا ثاباا  كااا  يف الساانن أن الصااارضا

 دذا الذي ذكر  املصن  يف هذ  اجلملة.

م  م   ااااذا ن ااااد أن يف اعحاااارا هااااو أن الكفاااان أ اااا ه مااااا يكااااون بلاااا ام اعحاااارا

فتلاا  املاارأة عاان الرجااا  ف،ااب ل اااس للرجااا ومل فااب املاارأة  بااا املاارأة  اارم 

 ياد  اا القناا   ومل يكار  يف ثيادا  وهذا أبلغ للس   فل ذا هنا  يد  اا القمايب و

 أحد من العل ن ذل   وهذا كله من باب اعحلاق كل اس اعحرام.

املصاان  هنااا تكلاام عااىل كفاان املاارأة وفاارق بينااه وبااني كفاان الرجااا  جااان إىل 

مسااانلة أخرهاااا املصااان   ونرضااادن كناااا قاااد ذكرناهاااا يف حماااور الغساااا يف مااان الاااذي 

 املصن  أكثر. ُيغسا  الذي هو الغاسا  وأن كان سوف يفصل ا
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هنااا عناادنا اآلن كفاان التكفااني والغسااا والصااالة  وهااذ  األمااور التااي ُتفعااا 

 باملي   من يكون أوىل الناس دا للمي .

 )املتن(

 )وأحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه وصيه يف ذل (قا  املصن : 

 )الرشح(

هااذا هنااا املصاان  قاادم هااذ  وأخاار الصااالة  فكااان األليااق واألوىل أن يااؤخر 

احلكااام بعااااد مااااا ياااادخا الصاااالة  ألن اآلن هااااو تكلاااام عاااان الغساااا ثاااام تكلاااام عااااىل 

الاادفن  ف ااان دااذا اجلملااة اًلع اىااية يف هااذا املااو ن  واألليااق أنااه يااذكر الغسااا 

ثاام الكفاان ثاام الصااالة  وثاام يقااو : هااذ  األمااور الااثال  التااي قاادمت ا لاا   األوىل 

 دا هو ما ذكر  املصن .

 )املتن(

لنااس بغساله والصاالة علياه ودفناه وصايه يف ذلا  ثام األب )وأحق اوقا : 

ة األم ثام  ثم اجلد ثام األقارب فااألقرب مان العصا األ  وأوىل النااس بغساا املارأ

اجلدة ثم األقرب فاألقرب من نسائ اا إًل أن األماري يقادم يف الصاالة عاىل األب 

 .ومن بعد (

 )الرشح(

خاااال  هاااذ  اجلملاااة التاااي عنااادنا مااان أوىل داااذ  األماااور بالنسااا ة للميااا   مااان 

أما  -1: ًل خيرج عن ثال قا ا املصن   ن د من يتوىل هذ  األمور من املي   
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وأماااااا وا   وهاااااذ  اجلملاااااة التاااااي قا اااااا املصااااان   ف ااااادأ  -3  وأماااااا و ي  -2  وصي 

بااالوص ثاام أهااا العصاا األ الااذين هاام أوليااان املياا   أو الااوا  الااذي هااو اعمااام 

 واحلاكم.

ن ًل فاارج عاان م هااذ  األمااور التااي قا ااا املصاان   إًل أناااه ف ااؤًلن ثااال   اا

 وقع خالف بني الفق ان يف تقديم هذ  الثال .

الااااذي عليااااه احلنابلااااة وهااااو قااااو  عنااااد ا الكيااااة وهااااو األ اااا ر  عااااىل أنااااه أوىل 

 الناس بذل  هو الوص  ما معنس الوص 

يااا هااو أن يااوص املياا   ويقااو : يغساالني فااالن  ويكفننااي فااالن  ويصاايل عل

فالن  فلذا قا  امليا  ذلا   يعناي: ينادب أو األوىل أن ُتنفاذ وصايته. وهاذا الاذي 

 .قا  به احلنابلة

 )املتن(

)وأوىل الناااس بالصااالة عاىل املياا  وأحاق الناااس بغسااله  اذا قااا  املصان : 

 .والصالة عليه ودفنه وصيه يف ذل (

 )الرشح(

  بعا  ا الكياة يعني: الذي أوىص لاه ذلا   وهاو قاو  احلنابلاة وقاا  باذل

 وهو األ  ر عندهم.
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مع م ااااام قاااااد  -رىاااااوان اهلل علاااااي م-الصااااارضابة : أن والااااادليا عاااااىل ذلااااا 

-أوصوا  فقد أوىص أبو بكر الصديق أن يصيل علياه عمار  وقاد أوصا  عائشاة 

 بنن يصيل أبو هريرة. -ريض اهلل عن ا

وهكذا دوالي   حتس قاا  املوفاق يف املغناي: قاد وقاع اعمجاا  مان الصارضابة 

 عىل ذل   عىل أنه يقدم الوص عىل ذل .

إًل أن الشاااااافعية واألحنااااااف وبقياااااة الفق اااااان خياااااالفون يف ذلااااا   فاألحنااااااف 

يقااادمون الاااوا  مرلًقاااا  ويقولاااون: أوىل النااااس داااذ  األماااور هاااو الاااوا  أي: هاااو 

: أوىل الناااس يف ذلاا  هااو الااو   الااذي هااو -رمحااه اهلل–عي احلاااكم  وقااا  الشاااف

 من عص األ املي .

هو املي   ا أوىص ها له احلق أن يوص أو  ومدار اخلالف يف هذ  املسنلة

 ليام له احلق 

إن اهلل »قاااا :  فاالذا قلااا  لااه احلاااق  وأدرجاا  ذلااا  يف الثلااث  ألن الن اااي 

 .«تصدق عليكم بثلث أموالكم عند  اتكم

 ابلة يقولون: هذا من حق املي   حقه يف الثلث  فله احلق بنن يوص.فاحلن

والشافعية يقولون: ًل  هذا ليام من حق امليا   باا هاذا مان حاق األولياان  

الورثة مثاا ا اا   ا اا  مان أحاق باه امليا  أو الاوار   الاوار  وًل ُتنفاذ وصاية 

: هناا الصاالة مان حاق الاو  وهاو يقادم  املي  إذا  ادأل عن الثلث  فكذل  قالوا

 عىل الوص.
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أمااااا السااااادة األحناااااف فقااااالوا: ألن احلااااديث الااااذي يف الصاااارضي  أنااااه ًل يااااؤم 

الرجاااا  الرجاااا يف سااالرانه  والسااالران مقااادم هناااا يف هاااذ  األماااور  إًل إذا وجاااد 

 هناك تراٍض  وإن  هذا التقديم من باب إذا وقع  هناك مشرضة.

وص كااا  قاااا  املصااان  هناااا مااان إماااا إذا كاااان األمااار عاااىل الساااعة  فيقااادم مااان أ

 باب تريب خا ر املي   ومن باب تريب خا ر األوليان.

 )املتن(

 .(ثم األب ثم اجلد ثم األقرب فاألقرب من العص األ)قا  املصن : 

 )الرشح(

 من يقدم الفر  أو األصا هنا بدأ العص األ يغسلون  

عاااال   بعاا  الفق اااان كاحلنابلااة يقولاااون: يقاادم األصاااا الااذي هاااو األب وأن

 وبع  الفق ان كا الكية وغريهم يقولون: يقدم الفر   اًلبن أوىل من األب.

هو أن هاا هاذا التقاديم مان بااب الشافقة أم أناه مان  وس ب اخلالف يف ذل 

 باب األحقية 

فاالذا قلاا  أنااه ماان باااب الشاافقة  فاالن األب أ اافق عااىل الولااد ماان اًلباان عااىل 

 أبيه  فل ذا يقدم ويعرس هذا احلق.

ذا قلااا  مااان بااااب األحقياااة  فااالن اًلبااان أحاااق بنبياااه مااان اجلاااد  أو األب إماااا إ

 األعىل  وعىل ذل  وقع اخلالف.

 )املتن(
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 .(ثم األب ثم اجلد ثم األقرب فاألقرب من العص األ)قا  املصن : 

 )الرشح(

الذين يرثون املي   برضيث أام إذا انفردوا حاا وا ا اا  كلاه   والعص ة هم

عصاايب  وهااي التااي ُ اااط بااالرأس  وهاام القااوم الااذين ماانخوذ ماان العصاا ة ماان الت

  يرون بالرجا  كالعم وابن العم  واًلبن وابن اًلبن  واألخ وابن األخ.

ة بااني  ألن الرجااا يغسااله الرجااا   واملاارأة يغساال ا النسااان  وأن ُوجاادأل اماارأ

 رجا   أو رجا بني نسان  سوف نتكلم عن هذ  املسنلة يف ذكر الغاسا.

 )املتن(

ثم األقرب فاألقرب  وأوىل الناس بغسا املرأة األم ثم اجلدة)ملصن : قا  ا

 .من نسائ ا إًل أن األمري يقدم يف الصالة عىل األب ومن بعد (

 )الرشح(

يكاااون  فعاااىل قاااو  املصااان  وقاااو  الساااادة احلنابلاااة  كيااا  يكاااون ال تياااب 

يااا  الاااوص مقااادم ثااام األماااري ثااام األبا إًل أن املصااان  أخرهاااا كاااي ًل خُيلااا  عل

 إدخا  الوص  في دأ أوًًل بالوص ثم إذا ُوجد األمري  ثم الو .

 :........الرالب

: ًل  ألن عاااادة األماااري إذا تاااوىل يكاااون مااان بااااب أوىل يف الصاااالة  مااان الشااايخ

غري تكفني أو مان غاري الغساا  لكان نرضان تكلمناا عان األحقياة فكل اا تنادرج ماع 

 بع   فاألوىل الوص ثم األمري ثم الو .
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بااع الااذي هااو ه نااا املصاان  انت ااس ماان املرضااور الثالااث  ودخااا يف املرضااور الرا

 الصالة  فاآلن قد ُاحت  املي   عرفنا أحكامه  ثم ماأل فعرفنا كي  نغسله 

 ثم غسلنا  فعرفنا كي  نكفنه  ف قي  الصالة عليه.

احلمااا مااا تكلااام عليااه  أخرهااا فساااوف نرضاان نؤخرهااا ونتابعاااه وسااوف ن ااادأ 

 .يهاآلن بالصالة عل

 )املتن(

 .)والصالة عليه يك  ويقرأ الفا ة(فقا : 

 )الرشح(

إذا ًلح ااااااتم ماااااان بدايااااااة الكتاااااااب  كااااااان ي اااااادأ يف  -رمحااااااه اهلل–اباااااان قدامااااااه 

مقاااادماأل أي باااااب أو أي كتاااااب أن يااااذكر احلكاااام الرشااااعي  يف كتاااااب اجلنااااائز مل 

ي يساال  هااذا املساال   وهنااا قلااد فيااه اعمااام اخلرقااي يف بترصاا   فم،ترصاا اخلرقاا

الاذي رشحاه اباان قداماه يف املغنااي سال  هاذا املساال   هاو أنااه يف كتااب اجلنااائز مل 

يذكر احلكم  مر معنا الغسا مل ذكر  حكمه. ومر معنا الكفن مل يذكر حكماه  ثام 

والصالة عىل املي  تعت  من فروض الكفاية مرأل معنا الصالة مل يذكر حكم ا  

 لسنة.وث ت  ذل  بالكتاب ومن ا باتفاق الفق ان 

اااااان ُ م  َمااااااأَل َأبَااااااًدا}فااااالن اهلل ساااااا رضانه وتعااااااىل قااااااا : 
 {َوًل ُتَصااااااى َعااااااىَل َأَحاااااٍد مب

[  هاااذا يف حاااق املناااافقني  فدليلاااه عاااىل أناااه ُيرشااا  وُيلااازم املسااالم باااانن 84]التوباااة:

 قد فعا ذل   وأقر  وقا  به. يصيل عىل املسلم  أما من السنة فلن الن ي 
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ماة عاىل أن امليا  لاه حاق الصاالة علياه  وأن أما من اعمجاا   فقاد أمجعا  األ

ذلااا  مااان فاااروض الكفاياااة إذا قاااام باااه الااا ع  ساااق  عااان الااا ع   وأماااا إذا ُتااارك 

يف األمور الس  التاي هاي حاق املسالم  آثموا يف فلف م عن ذل   وقا  الن ي 

 .«الصالة عليه»عىل املسلم: 

 )املتن(

ة ويصاايل عااىل الن ااي صااىل يكاا  ويقاارأ الفا ااة ثاام يكاا  الثانياا والصااالة عليااه:

اهلل علياااااه وسااااالم ثااااام يكااااا  ويقاااااو  ا أغفااااار حليناااااا وميتناااااا و ااااااهدنا وغائ ناااااا 

ناااا وأنااا  عاااىل كاااا يشن  صاااغرينا وك ريناااا وذكرناااا وأنثاناااا إنااا  تعلااام منقل ناااا ومثوا

قدير ا من أحييتاه مناا فنحياه عاىل اعساالم والسانة ومان توفيتاه فتوفاه علاي  . 

ه وعافاااه واعااا  عناااه وأكااارم نزلاااه ووساااع مدخلاااه واغساااله ا اغفااار لاااه وارمحااا

با ان والثلج وال د ونقه من اخلرايا ك  ينقي الثوب األبي  من الادنام وأبدلاه 

ًرا خاارًيا ماان جااوار   و وًجااا خاارًيا ماان  وجااه  وأدخلااه  داًرا خاارًيا ماان دار   وجااوا

ور لاه فياه. اجلناة وأعاذ  مان عاذاب القا  ومان عاذاب الناار  وافسا  لاه يف قا   ونا

 ثم يك  ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كا تك رية.

 )الرشح(

إذا  باااذكر الصااافة وباااذكر الكيفياااة املصااان  سااال  يف تعريفناااا  اااذ  الصاااالة 

سااانلتم اآلن كااام مااان تك ااارية ذكرهاااا  أربعاااة تك ااارياأل  ومااااذا فلاااا التك ااارياأل  

 م ا بتسليمة واحدة.  والدعان  ثم ختالفا ة  والصالة عىل الن ي 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            43رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 ادة من التسجيل فقط(لإلستف لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

17 

  وهذا )ُيك  عىل املي  أربًعا(هنا املصن  عرف لنا الصفة والكيفية فقا : 

الاااذي علياااه مجااااهري أهاااا العلااام قا  اااة  عاااىل أن صاااالة اجلناااا ة يكااا  علي اااا أربًعاااا 

كاااااا  عااااااىل  ماااااان حااااااديث أيب هرياااااارة أن الن ااااااي  "الصاااااارضيرضني"وث اااااا  ذلاااااا  يف 

وا عااىل أنااه يكاا  عليااه أربًعااا  واتفقااوا عااىل أنااه الن ااايش أربًعااا  هااذا باًلتفاااق  اتفقاا

 .وأنه ُيدعس له ُيصىل عىل الن ي 

نة الفا ة  ويف التسليم -:ووقع اخلالف يف مسنلتني اثنني  وهي قرا

كاااا  قااااا  املصاااان  هااااو قااااو  احلنابلااااة وقااااو  الشااااافعية   أمااااا بالنساااا ة للفا ااااة

نة الفا ة يف صالة اجلنا ة.  فقالوا: جيب قرا

سادة األحناف وا الكية وبقية الفق ان عىل أناه ًل ُيرشا  الفا اة يف وذهب ال

 صالة اجلنا ة  با يدعس للمي  مرلًقا  وًل يسن القرانة.

مان ابان  "صرضي  ال ،ااري"هو أنه جان حديث يف  وس ب اخلالف يف ذل 

ع اس أناه صاىل دام اجلناا ة فقارأ الفا اة  وجااهر داا ثام قاا : أردأل أن أعلمكام 

 السنة.

: هناااا السااانة حممولاااة عاااىل سااانة الن اااي  نة  فالشاااافعي قاااالوا فل اااذا جياااب قااارا

  «ًل صاااالة ملااان مل يقااارأ بفا اااة الكتااااب»: الفا اااة  ودعماااوا ذلااا  بقاااو  الن اااي 

 وصالة اجلنا ة س ها رب العاملني يف القرآن بناا صالة.

جلناا ة  وأما ما اساتد  باه اجلم اور مان أن الفا اة ًل تلازم   باا ًل ُترشا  يف ا

يف صااالة اجلنااا ة  مل ُيااذكر  ألنااه كااا األحاديااث واآلثااار التااي جااانأل عاان الن ااي 
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في ااا أنااه قاارأ الفا ااة  حتااس حااديث أيب هرياارة هااذا املتفااق عليااه يف الن ااايش  قااا : 

فصاااىل عاااىل الن ااااايش فكااا  أربًعاااا  ومل ُيااااذكر أي حاااديث فيااااه  خااارج بناااا الن ااااي 

 .ابن ع اس الفا ة إًل هذا األثر الذي جان عن 

فا الكية يقولون: بانن هاذا األثار لايام علياه العماا  ومالا  يقاو : أدركا  

 أها الناس أو أها املدينة ًل يفعلون ذل .

يقاااو : هاااذا  اااا تعااام باااه ال لاااو   فكااام مااان جناااا ة  -رمحاااه اهلل–وأباااو حنيفاااة 

وصالها الصرضابة وكا ذلا  ماا ُيارو  مان حاديث ابان ع ااس   صالها الن ي 

مرفوًعاااا  باااا فعلاااه ثااام قاااا : أردأل أن أعلمكااام السااانة  ومل يقاااا: قاااا   وماااا ُيااارو 

 . الن ي 

قا : فلذا كان ذلا   فاننني ا ا ط فاي  تعام باه ال لاو  أن يكان مستفيًضاا أو 

تر  هاااااذا املسااااال  الاااااذي وقاااااع الفق اااااان فياااااه  إًل أن كااااا  يقاااااو  حتاااااس بعااااا   متاااااوا

قساام  »قااا :  والن ااي املرضققااني ماان ا الكيااة: الفا ااة األصااا في ااا أاااا دعااان 

الصااااالة بينااااي وبااااني ع اااادي  ثاااام إذا قااااا : احلمااااد هلل  قااااا  رب العاااااملني:  اااادين 

فكااانن  هاااي جااازن مااان الااادعان  فقرأ اااا إن  اااان ًل حااارج في اااا ذلااا   وقاااد  «ع ااادي

 تكون أوىل من باب محا قو  ابن ع اس عىل أن تل  هي السنة.

 )املتن(

 .ديه يف التك رية األوىل()يك  إذا ك  رفع يفلذا كان ذل  قا : 

 )الرشح(
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وهذا باعمجا   قا  ابن املناذر وابان قداماه: أمجعا  األماة عاىل أناه يف صاالة  

أما يف الثال  ال قية  فقد وقاع اخلاالف  اجلنائز يف التك رية األوىل أنه يرفع يديه  

 ها يك  أم ًل 

ن يرفاع يدياه  وهو قو  احلنابلة والشاافعية: أناه ًلباد أ -رمحه اهلل–املصن  

وُيساان رفااع الياادين يف التك اارياأل الااثال   وذهااب ا الكيااة واألحناااف إىل أنااه ًل 

 ُيرش  ذل .

كاان يرفاع  ويف ذل  حديث متكلم يف إسناد  حديث ابان عمار  أن الن اي 

يديااااه  وكااااذل  جااااان يف األثاااار عاااان عماااار واباااان عماااار  إًل أن الثالثااااة مااااتكلم فيااااه 

 إسنادها  ف  بقي إًل القياس.

: يرفااع  قاسااو  عااىل تك اارياأل اًلنتقااا   ألن ا لشااافعي واحلنابلااة الااذين قااالوا

: نرضان نقاع  تك رية اًلنتقا  يف الصالة العادية ُيرشا  في اا الرفاع  وأماا ال قياة قاالوا

عىل األصا  فالن األصاا عادم الرفاع  فلام يارد الادليا عاىل ذلا  ف قيناا عاىل عادم 

 القو  به.

صااااالة العياااادين  هااااا يرفااااع أو ًل يرفااااع   وكنااااا قااااد ناقشاااانا هااااذ  املساااانلة يف

 واملسل  في ا واحد.

 )املتن(

)ثم يك  ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كا قا  املصن : 

 .تك رية(
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 )الرشح(

ويرفاااااع يدياااااه  قلناااااا: اخلاااااالف الاااااذي  وقاااااع يف ذلااااا   ثااااام يسااااالم يف تساااااليمة 

  ذهااب أبااو صاارضيرضني""الواحاادة  وهااذا الااذي عليااه مجاااهري الفق ااان  وثاباا  يف 

سااالم تساااليمتني  حنيفاااة إىل أناااه ُيسااالم تساااليمتني وكاااذل  هاااذا ثابااا  أن الن اااي 

بعد    ويصيل عىل الن ي واألمر يف ذل  واسع  أن سلم واحدة وأن سلم اثنني

التك اااارية الثانيااااة كالصااااالة اعبراهيميااااة التااااي هااااي يف التشاااا د  وجيت ااااد يف الاااادعان 

يف الساانن  وهااذ  الصااالة تعتاا   اافاعة  وجااان  للمياا   وخيلااب لااه فيااه  كاا  جااان

ذلاا  يف احلااديث يف الساانن عااىل أن أربعااني رجااا إذا صاالوا قوبلاا   اافاعت م يف 

 هذ  املي .

ن عاىلهنا بني الصفة العامة  ثم أراد أن ي ني ل     وأقاا ماا يقاع صافة اعجازا

 .وتصرض  به هذ  الصالة

 )املتن(

نة والصالة عىل الن ي صىل اهلل )والواجب من ذل  التك رياأل والقرا فقا : 

 .عليه وسلم وأدنس دعان احلي للمي  والسالم(

 )الرشح(

نة التااي هااي الفا ااة  والصااالة عااىل الن ااي   التك اارياأل وهااي أربعااة  والقاارا

وهي الصالة اعبراهيمية  والدعان للميا   والساالم ألن مفتااح الصاالة التك اري 

 وختام ا التسليم.
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املرضااور الثالااث الااذي هااو الصااالة  فنتوقاا  هنااا إن هنااا انت ااس املصاان  ماان 

 ان اهلل ونرجن بقية الكالم إىل الدرس القادم  وفقناا اهلل إىل ماا   اه وماا يرىاا   

 والصالة والسالم عىل سيدنا حممد.


